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Sebagian besar para pemimpin 
sukses itu memiliki sesuatu 
yang ekstra. Jalan mereka tidak 
selalu mudah. Banyak 
tantangan yang mereka hadapi.
Namun, mereka tetap dapat 
berkembang menjadi 
professional.
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1. Memiliki koneksi
Pemimpin yang sukses tidak 
hanya membangun jaringan, 
tetapi juga memelihara koneksi 
yang mereka buat. Mereka 
meluangkan waktu untuk 
hubungan pribadi mereka. 
Dibutuhkan banyak energi 
untuk menjaga koneksi 
berkembang, tetapi 
orang-orang sukses bersedia 
meluangkan waktu dan usaha 
mereka.



2. Mengetahui hal yang 
bermakna
Para pemimpin yang 
sukses tahu bagaimana 
pekerjaan hidup mereka 
cocok dengan konteks 
yang lebih luas dan 
signifikan. 

3. Memiliki selera humor 
Para pemimpin yang sukses 

menghadapi hal-hal yang 
sulit, tetapi mereka melawan 

balik dengan humor. 



4. Memimpin dengan kekuatan penuh Para 
pemimpin yang sukses memahami bahwa 
mereka tidak bisa menjadi segalanya bagi 
semua orang dan tetap efektif; sebaliknya, 
mereka memiliki kesadaran yang tajam tentang 
bagaimana memanfaatkan perpaduan unik 
antara kekuatan, keterampilan, dan bakat 
mereka.

5. Membuat keberuntungan 
Pemimpin yang sukses mengejar 

tujuan dengan semangat, tidak 
mundur dari tantangan, tidak 

membiarkan kegagalan untuk 
mendefinisikan siapa mereka.



6. Dapat mengelola pikiran
Para pemimpin yang sukses menguasai 
pemikiran pesimistis mereka. Mereka 
memfokuskan waktu dan energi mereka di 
mana mereka memiliki kendali. Mereka 
tahu kapan harus melanjutkan jika strategi 
tertentu tidak berhasil. Mereka juga 
memahami bahwa meskipun 
perjalanannya terkadang bergelombang, 
itu tidak akan bertahan selamanya. Para 
pemimpin hebat pandai memilah-milah. 
Mereka tidak membiarkan kesulitan di satu 
bidang kehidupan mereka merembes ke 
bidang lain kehidupan mereka.



7. Mampu mengelola energi
Para pemimpin yang sukses menjadi mahir 
dalam bergerak antara pengeluaran energi 
(stres) dan pembaruan energi (pemulihan). 
Untuk mendapatkan pembaruan energi 
yang diperlukan untuk hidup dan bekerja 
dalam kondisi kinerja yang ideal, para 
pemimpin yang sukses tahu kapan harus 
mengisi ulang tangki mereka. 



“A leader is a 
person you will 
follow to a place 
you wouldn’t go 
by yourself.”
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